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RESUMO 

 

Esse trabalho consiste em refletir sobre o contexto de fronteira e o processo criativo 

nesse ambiente. Utiliza-se de entrevista com o poeta Fabián Severo, investigando sobre 

seu processo criativo e sobre sua identidade em relação à fronteira, juntamente com as 

percepções da autora dessa pesquisa sobre esse espaço, desta maneira, dialogando com 

o poeta aqui estudado. Compreendendo esse espaço como marco cultural de identidade 

e ambivalência do pertencimento em uma região de encontro entre duas culturas, a 

pesquisa utiliza-se dos estudos sobre mobilidade cultural e processo criativo, e pensa a 

fronteira como espaço de intersecção e como fonte de inspiração do poeta. Assim, 

trabalho pretende, mais do que concluir, lançar um olhar sobre a fronteira e o processo 

criativo em uma cultura específica. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo reflexiona sobre el contexto de la frontera y el processo creativo en 

ese ambiente. Se utilizo de entrevista con el poeta Fabián Severo, investigando acerca 

de su proceso creativo y su indentidad en relación a la frontera, juntamente con las 

percepciones de la autora de esa investigación acerca del espacio, dialogando así con 

Severo. Comprendiendo ese espacio como marco cultural de identidad y ambivalencia 

de una región de encuentro entre dos culturas, la investigación se utiliza de los estudios 

sobre movilidad cultural y proceso creativo, y piensa la frontera como espacio de 

intersección y como fuente de inspiración. Así, el trabajo intenta, mas que concluir, 

lanzar mirada acerca de la frontera y el proceso creativo en una cultura específica. 

. 

sobre esse espaço, desta maneira, dialogando com o poeta aqui estudado. 

Compreendendo esse espaço como marco cultural de identidade e ambivalência do 

pertencimento em uma região de encontro entre duas culturas, a pesquisa utiliza-se dos 

estudos sobre mobilidade cultural e processo criativo, e pensa a fronteira como espaço 

de intersecção e como fonte de inspiração do poeta. Assim, trabalho pretende, mais do 

que concluir, lançar um olhar sobre a fronteira e o processo criativo em uma cultura 

específica. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa discutirá o processo criativo no ambiente extremo, a fronteira, 

abordando a obra do poeta uruguaio Fabián Severo. Severo é de Artigas-Quarai, 

considerado “doble chapa”, publicou, entre outros, o livro “NosOtros” e “Viento de 

Nadie”, que complementam  o objeto de análise dessa pesquisa, juntamente com dois 

questionários aplicados com o autor. Assim sendo, são objetos para análise como alvo 

para refletir o desenvolvimento em uma ótica acerca da identidade de dois países, 

através da sua escrita em portunhol ou portuñol.     

Esta pesquisa está inserida, também, em um contexto de fronteira entre 

Jaguarão-RS e Rio Branco-UY. Aponto minha designação e o interesse em pesquisar 

este assunto e compreender o espaço envolvente (o espaço fronteiriço), devido à 

realidade que eu estava acostumada, diferente desta, que a meu ver, gerou sentimentos 

dúbios de pertencimento e de identidade em mim. O fronteiriço relativo a essas 

experiências, pode vivenciar a mobilidade cultural e a circulação entre o Brasil e o 

Uruguay, diariamente, fazendo com que suas identidades e culturas se hibridizem e ao 

mesmo tempo, que elas sejam separadas, vivendo cada cultura de um lado da ponte, e a 

interssecção entre os dois países, seria a própria ponte ou o portunhol, ou outros traços 

de cultura. Depois que se percebe e se compreende, em um espaço muito distante das 

regiões centrais do país, suas percepções e visões se ampliam em um mundo diverso de 

possibilidades em que a cultura se insere e se modifica, no qual, a comunicação poderá 

se dar a um encontro na linguagem do cotidiano, o portunhol.  

Os processos criativos de Severo serão alvo para compreender essa região, na 

qual ele faz com seu portunhol uma aproximação literária com os padrões da fala, 

estabelecendo uma linguagem coloquial, colocando-o no plano da oralidade. Por tanto, 

há a recorrência de temas identificados com a fronteira, com o resgate da memória, 

encontro de culturas do Brasil com o Uruguai, o fazer poético e sobre o próprio 

portunhol, fenômeno linguístico que caracteriza o espanhol e o português falado sobre 

as linhas divisórias que separa o Brasil de países de língua espanhola. Com isso, é 

possível identificar em sua obra a influência do espaço fronteiriço com a utilização de 
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linguagem própria, específica dessa região, sem regras estabelecidas na escrita e na 

oralidade.  

É de suma importância estabelecer e compreender as relações sociais do espaço 

envolvente. Sempre buscamos constituir maneiras específicas de focar e interpretar os 

fenômenos na busca de significados. Nessa busca, nos movemos entre formas, no qual, 

reside a motivação humana de criar. Sejam quais forem os modos e os meios, ao se criar 

algo, sempre se ordena e se configura. Em qualquer tipo de realização, são envolvidos 

princípios de forma, não restrito à imagem visual, mas precisamente aos fatores 

culturais e fatos sociais, que atuam sobre os agentes sociais, configurando os indivíduos 

e já preestabelecendo certos significados.  

 No presente trabalho, buscarei essas formas de criação e visão do poeta 

fronteiriço, no que reside, aos meus olhos, um campo de significados singular e 

diferenciado. O estar na fronteira, sempre dissolvido em um sentimento dúbio de 

pertencimento. Nisso constitui-se a importância de compreender essa região como 

sendo um espaço diferenciado dos outros e, como ela se estabelece na função do 

processo de criação poética de um fronteiriço. 

Nosso objetivo principal é analisar e compreender o contexto da fronteira como 

marco cultural de identidade e/ou ambivalência desse pertencimento, no qual, essa 

separação dos países BR x UY, seria um espaço imaginário em relação a duas culturas, 

dentro da interpretação e construção dos processos criativos de Fabián Severo. E a 

designação do próprio termo imaginário, seria interpretada em relação aos processos 

criativos do poeta, que não é mais residente do espaço fronteiriço e igualmente em 

relação da minha interpretação sobre a fronteira. Neste caso, a pesquisa investigará os 

limites da fronteira, seus aspectos cotidianos, espaciais, sociais e temporais. 

Conceituando as mobilidades culturais e sua dimensão simbólica. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capitulo, sobre 

Mobilidades Culturais, considerei os subtítulos, sobre as Circulações Urbanas, 

Mobilidades Linguísticas e, Memórias e Imaginário. No capitulo 2, fiz pequena reflexão 

sobre Processos Criativos e no terceiro capítulo, fiz a análise da obra e questionário 

aplicado ao poeta Fabián Severo.  

No primeiro capítulo sobre Mobilidades Culturais, o primeiro e o segundo 

subtítulo tiveram seu aporte teórico no livro “Dicionário das Mobilidades Culturais: 

percursos americanos”, organizado por Zilá Bernd (2010) abordando as autoras Porto e 

Brisolara. No primeiro subtítulo, Circulações Urbanas trará considerações para serem 
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repensadas as sensações de pertencimento e a necessidade dos sujeitos se desprenderem 

de um espaço, sendo elas, um espaço cultural, político, imaginário, geográfico, temporal 

e afetivo. O segundo subtítulo Mobilidades Linguísticas trará reflexões significativas 

sobre como a literatura se modifica a partir das transformações de identidade dos 

próprios sujeitos criadores. Neste caso um poeta fronteiriço, no qual, abarca influências 

em seu criar através do vivenciar em trânsito, de um país ao outro, em relação à 

construção de sua identidade. Assim sendo, compreendendo nesta pesquisa como a 

literatura juntamente com a linguagem do cotidiano se molda através das mobilidades. E 

o último subtítulo Memórias e Imaginário, teve seu aporte teórico nos livros “Gesto 

Inacabado” de Cecília Almeida Salles (2011) e “Criatividade e Processos de Criação” 

de Fayga Ostrower (2010), trazendo então, reflexões em como as duas vertentes – 

memória e imaginário - estão interligadas na hora da produção criativa dos sujeitos.  

No segundo capítulo Processos Criativos, abordando o referencial teórico de 

Salles e Ostrower, o foco se amplia para os momentos existentes dentro dos processos 

criativos. Em um ângulo em que se podem perceber momentos ao longo desse processo 

criador, um deles é o instante em que se flagra ação transformadora, isto é, reflito sobre 

a percepção artística do sujeito criador fronteiriço e como ele se percebe e compreende 

seu contexto, restando para ele à necessidade de se resultar em formas, fazendo com que 

ele crie uma obra única com múltiplos significados.  

Por fim, no terceiro capítulo juntamente com os referenciais teóricos embasado 

no tema aqui estudado, foi aplicado um questionário ao poeta, complementando com a 

análise do seu processo criativo.  
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1  MOBILIDADE CULTURAL 

1.1 Circulações Urbanas 

De acordo com o dicionário das mobilidades culturais no tempo contemporâneo, 

é necessário ser repensado as sensações de pertencimento e a necessidade do sujeito se 

desprender, sendo elas, de um espaço cultural, político, imaginário, geográfico, 

temporal e afetivo. Assim sendo, convidar os agentes sociais a se deslocarem para ares e 

terrenos menos previstos da ação circular cotidiana, para a obtenção de novas formas de 

comunicação. 

As circulações urbanas favorecem a imaginação, pois, através das trocas as 

cidades invocam todos os sentidos com seus cheiros específicos, barulhos peculiares e 

apelos visuais de determinada região.  Portanto, esses gestos de circulações e o ato do 

deslocamento favorecem a reflexão e a capacidade fabulativa, aquela de criação de 

imagens, como as questões de alteridade, a tomada e retomada de consciência de si e 

também de todas as formas de suas relações com o outro, com outras culturas, outras 

crenças e valores. Ou seja, o deslocar é sair de sua zona de conforto, de lugares pré-

estabelecidos, previstos e, também, se questionar sobre suas incertezas identitárias. 

Conforme Simon, “circular na cidade, é literalmente passar de uma zona linguística a 

outra” (SIMON
1
 apud PORTO, 2010, p. 80). Neste caso da pesquisa, circular na 

fronteira é realmente passar de uma zona linguística a outra? 

Segundo Porto, após acontecimentos como globalização e grandes guerras, os 

quais provocaram muitos deslocamentos e migrações nas sociedades, nunca houve um 

momento histórico em que houvesse tantas pessoas se deslocando, tendo contato com 

novas línguas, culturas, tematizando sua própria mobilidade e contando sua própria 

história. Isso seria como um reflexo desses acontecimentos, causando então, uma 

reconfiguração da sociedade contemporânea. 

Através das circulações, a autora aborda a noção de paratopia do autor 

Dominique Maingueneau
2
, no qual, remete a condição essencial de todo escritor, visto 

como um sujeito que “perdeu” ou teve que “deixar” seu lugar e que, na obra, procura 

construir seu próprio território. O sujeito escritor, pertence ao campo, à condição de 

pertencer a dois lugares e ao mesmo tempo a nenhum. Ou seja, essa localização 

                                                           
1
 SIMON, Sherry. Traverser Montréal: une histoire culturelle par la traduction. Paris: Fides, 2008. 347p. 

2
 MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da enunciação literária: enunciação, escritor e sociedade. 

São Paulo: Martins Fontes,2001.202p. 
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paratópica do escritor é sempre um limite entre dois lugares e um espaço necessário 

para a criação individual. Em relação a essa abordagem de paratopia, o sujeito que é 

fronteiriço e escritor está em duas limitantes? 

Para Radkowski
3
 (apud PORTO 2010), no tempo contemporâneo, com relação 

às questões do ser e do habitar estão interligadas, e a consciência de existir no mundo se 

fixa no sentimento de localização, onde essa localização, esse residir, não existe um 

ponto central, previsível, fixo e permanente, mas sempre havendo uma modificação, 

uma transição, um deslocamento e uma retomada de consciência da sua própria 

identidade com relação à do outro, seja no modo virtual ou atual e real. Não só nos 

tempos contemporâneos, mas podemos encontrar e citar essa mesma situação na 

fronteira e, também nos poemas de Severo, como veremos mais adiante, ele se perde 

com seus sentimentos, em um não pertencimento ou o duplo pertencimento de 

identidade fronteiriça. No qual, essa “confusão identitária” se transformará em 

linguagem, que a meu ver, é através do dialeto em portunhol que a população dessas 

regiões se hibridiza e se transforma em uma delicada e complexa identidade cultural.  

Como dito anteriormente as circulações urbanas favorecerem a imaginação, 

nesse caso da pesquisa, com relação às circulações e a imaginação no espaço fronteiriço, 

podem ser alterados aumentado, exacerbado e potencializado, por haver um contexto 

geográfico estratégico, por poder trafegar e circular por dois países. ? No entanto, o ser 

da fronteira experimenta uma mobilidade cultural e linguística de nascença? Esse 

pertencimento móvel de poder trafegar nesses países, o faz diferente? E a mobilidade 

fronteiriça é uma essência particular?  

 

1.2 Mobilidades Linguística 

De acordo com o dicionário das mobilidades culturais, a autora Valéria Brisolara 

associa a mobilidade linguística com o exílio. Nosso vocabulário para falar sobre 

literatura mudou, afirma Brisolara (2010),  justamente por questões das mobilidades 

linguísticas tão presente nos dias de hoje. Costumava-se fazer referência usando a 

nacionalidade como critério para classificar literaturas de determinado país, no entanto, 

                                                           
3
 RADKOWSKI, Georges-Hubert. Anthropologie de l´habiter: vers Le nomadisme. Paris:Presses 

Universitaires de France, 2002.166p. 
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excluindo outros idiomas. A autora cita Salman Rushdie
4
 que refletiu sobre essas 

questões da nacionalidade e, sobre a impossibilidade dessa ideia ser mantida na 

sociedade contemporânea. Justamente, pelas questões da mobilidade geográfica e 

espacial, pelo fato que próprio termo não dê conta das condições existentes da 

população que está em constante transformação de identidade, modificando sua cultura, 

pois, ela não é estática. Com o tempo, a literatura também vai se moldando através das 

mobilidades que fez com que escritores se deparassem com “segundas” línguas, novos 

métodos linguísticos, novas culturas e adotasse essa nova língua, ou até se tornou 

escritor através dessas experiências do trânsito, da passagem e da mobilidade e, também, 

há o escritor que abandona sua língua materna e adota essa segunda língua e cultura.  

Isso nos mostra a condição de migrante dos escritores, fez com que um novo tipo 

de escrita fosse adotado, de sujeitos divididos entre dois ou mais universos culturais e 

linguísticos. “esses autores movimentam-se por vários universos linguísticos e sua 

posição entre línguas possibilitou que desafiassem os limites de seu próprio meio 

literário” (KELLMAN
5
 apud BRISOLARA, 2010).  

Associando identidade com língua, como um sentimento de pertencimento, 

Brisolara considera nossa língua materna como língua de nossa identidade na medida 

em que é através dela que nossa identidade é construída. Brisolara cita também Gloria 

Anzaldúa
6
, para quem há uma identidade linguística, na medida em que “somos nossas 

línguas”. 

De acordo com Brisolara, a mobilidade linguística e literária está relacionada a 

vários outros conceitos como diáspora, exílio e autoexílio e várias outras formas de 

deslocamento. Essas narrativas demonstram uma mobilidade linguística e cultural do 

escritor, é frequentemente uma necessidade e não uma opção artística. Para P.Vidal
7
, 

(apud, BRISOLARA, 2010, p.288) “as narrativas de exílio são estruturadas ao redor de 

um trauma, a fim de construir a partir disso um compromisso ético de transgredir a 

resistência que a linguagem faz a fim de ser capaz de escrever”. P. Vidal também afirma 

que o exílio é mais do que um tema, “é uma maneira diferenciada de sentir a realidade, 

e, consequentemente, a linguagem”. Isso leva sujeitos a tornarem-se escritores após uma 

                                                           
4
 RUSHDIE, Salman. Imaginary Homelands: essays and criticism 1981-1991. London: Granta Books 

(1991, p. 15). 
5
 , KELLMAN,Steven.The Translingual imagination. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 

2000,p. ix. 
6
 ” ANZALDÙA, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. São Francisco: Spinsters, 1987, p.4 

7
 VIDAL, Paloma. A História em seus restos: literatura e exílio no cone sul. São Paulo: Anablume, 2004, 

p.20. 
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experiência de mobilidade, de exílio e, até mesmo, a começar a produzir a escrita em 

uma segunda língua como acontece com o poeta aqui analisado como veremos mais 

adiante. Vidal também afirma “o exílio é uma viagem que muitas vezes se transforma 

em uma viagem escrita” (VIDAL
8

 apud BRISOLARA, 2010, p. 288). Essas 

experiências afetam nossas identidades, na medida em que forçosamente velhas 

identificações do sujeito deem lugar a novas. Todas as perdas do exilado podem ser 

transformadas em material narrativo, de escrita. “Pois, suas condições podem fazer 

surgir um tipo de escrita que é a materialização de uma situação geográfica, política e 

subjetiva” (VIDAL
9
, apud BRISOLARA, 2010). Brisolara também traz a ideia de 

Nina
10

, que diz “Qualquer tipo de deslocamento provoca um desconforto linguístico e 

geográfico, que certamente afeta o sujeito e qualquer escrita produzida por ele” (apud 

Brisolara, 2010, p. 290) 

O sujeito que escreve é um sujeito oscilante que tenta tornar sua linguagem 

fazendo de seu processo de escrita, seu caminho, sua história. Para esses escritores, a 

mobilidade linguística em que estão inseridos, não é uma opção ou uma escolha, mas é 

a própria razão de suas narrativas e da sua escrita. Para SCHNEIDER, “escrever é tornar 

sua a linguagem” (SCHNEIDER
11

 apud, BRISOLARA, 2010).  

 

1.3 Memórias e Imaginário  

 

De acordo com o livro “Gesto Inacabado” de Cecília Almeida Salles, fala-se de 

como o sujeito criador faz “jogos com a realidade”, a realidade externa à obra, e 

verifica-se uma vontade em se acreditar no imaginário, transformando suas mentiras em 

verdades. Na medida em que esse descaminho passa despercebido, surge então, alguma 

verdade, que tem mais haver com o leitor do que com o autor da obra. Assim sendo, 

uma realidade criada pela imaginação, tão real quanto à realidade externa, essa que está 

em nossa volta e o sujeito criador tem a capacidade de ir modificando, na medida em 

que vai construindo sua obra.   

                                                           
8
 VIDAL, Paloma. A História em seus restos: literatura e exílio no cone sul. São Paulo: Anablume, 2004, 

p.52. 

 
9
 VIDAL, Paloma. A História em seus restos: literatura e exílio no cone sul. São Paulo: Anablume, 2004, 

p.51. 

 
10

 (NINA, Cláudia. A palavra usurpada: Exilio e nomadismo na obra de Clarice Lispector. Porto Alegre: 

EDIPUCRS,  2003, p.51.  
11

 (SCHNEIDER, Michel. Ladrões de Palavras. Campinas: Unicamp, 1990, p.45. 
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A função da memória nesse processo de criação e construção de uma nova 

realidade é sempre apontada e lembrada. Para Borges (apud, SALLES, 2011, p. 104), o 

que se chama de invenção literária é de fato, um trabalho da memória, ou seja, a 

imaginação vista como um ato criador da memória seria uma combinação de 

esquecimento com recordações que presenciamos ou lemos. A autora destaca que 

memória é ação. Lembrar não é reviver, mas refazer e reconstruir com as imagens que 

temos hoje as experiências do passado. A imaginação não atua sobre o vazio, mas com a 

conservação e sustentação da memória.  

Para OSTROWER a memória é seletiva em que organiza os processos no qual a 

própria memória vai se estruturando, assim sendo, ela ordena as vivencias do passado. 

Por esses processos ordenadores, articulam-se limites entre o que lembramos, pensamos, 

imaginamos, e infinitos acontecimentos que passam em nossa vida, ou seja, além da 

possibilidade de ordenar, a memória renova um conteúdo anterior a partir de quando o 

fato é relembrado constituindo uma nova e específica situação de um fato que já ocorreu. 

Desta maneira, sempre haverá novas interligações e configurações, a memória será 

aberta às associações, que veremos mais adiante no próximo capítulo.  
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2 PROCESSO CRIATIVO  

O livro “Gesto Inacabado” de Cecilia Almeidas Salles nos oferece diferentes 

ângulos para a observação do movimento criador, do ato criativo do sujeito em 

perspectivas variadas, como um processo para a concretização de uma futura obra 

poética. Começando com o percurso criativo sobre a ação transformadora, em um 

ponto de vista de sua continuidade, colocando os gestos criadores estritamente em redes 

interligadas, como um processo inferencial. Ou seja, na medida em que as ações do ato 

criativo estão interligadas e tem igual relevância com outras ações, que dão formas aos 

sistemas e novos mundos, todo esse sistema de movimento está relacionado a outros, 

cada qual com seus significados, quando determinados nexos forem estabelecidos. 

Assim sendo, a ação transformadora do ato criativo, são construções para uma nova 

realidade, tomando em conta sua originalidade, a unicidade da obra transformada, a 

inovação está em como elas são colocadas ao mundo, juntamente com outros elementos 

que já foram estabelecidos de significados, mostrando-nos como um elemento inferido é 

atado a outros.  

Podem-se perceber momentos ao longo do processo criador, um deles é o 

instante em que se flagra ação transformadora, a percepção artística dos sujeitos. O 

olhar humano é uma lógica de observar o mundo em variadas perspectivas e 

necessariamente, não é idêntico ao objeto que se observa. Na medida em que nos 

deparamos com alguns fenômenos e objetos, fazemos interpretações sobre ele e neste 

instante vivenciamos representações múltiplas. É a percepção artística, um dos atos 

criadores, que age em nós por meio dos sentidos, como uma forma de enxergar e 

explorar o mundo, caracterizado por sua unicidade do que foi visto. Pois, cada um 

consegue atingir sua sensibilidade da sua maneira.  

Com relação à percepção ter uma unicidade da impressão, de sujeito para sujeito, 

Salles afirma, “a poesia chega sob a forma geral de uma forte sensação, que já carrega a 

marca da singularidade e originalidade de cada artista” (2011, p. 97). Seria um processo 

de apreensão de imagens, no qual a sensibilidade é estimulada, revelando a ação do 

olhar, unindo os “mundos” por diversas experiências dos meios que nos cercam. Ou seja, 

a percepção é naturalmente seletiva e escolhemos “o que é significativo e relevante, 
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fazemos com que o caos das impressões que nos cercam se organize em um verdadeiro 

cosmos de experiências” (MUNSTERBERG
12

 apud SALLES, 2011, p.97). 

O sujeito vai dar voz ao que se quer ter e, como ele pode se difundir através dos 

meios. Segundo a autora, é a percepção do artista que tem a força de transformar o 

mundo que está sendo observado em sua poética, onde, cada sujeito encontra seu 

próprio instrumento para a transformação da obra e do objeto. Não é apenas a 

observação do sujeito que conta, mas como ele transforma esse objeto observado em 

uma poética única com múltiplos significados, para não cair na obviedade da obra. É 

através da realidade externa que o artista se apropria e transforma o objeto, construindo-

o em outras formas. A autora cita o poeta alemão Rilke (1980) que diz em uma forma 

poética, que se sua existência cotidiana lhe parece pobre, não a acuse, acuse a si mesmo 

por não ser poeta o suficiente para extrair suas riquezas. O artista, em suas necessidades 

ao meio social, como ao se relacionar com o outro, precisa de uma realidade externa à 

obra, colocando-se como observador, seria como uma captação de objetos à sua volta.  

Tomando a linguagem e a literatura como exemplo, nota-se, segundo Salles, que 

o processo de criação de poemas, não é realizado apenas por palavras, há interferência 

de outras linguagens em momentos, documentos registrados, diários, esboços. Assim 

sendo, sua percepção visual, transformando-se em palavras, mais precisamente chamado 

de movimento tradutório. Caracterizando-se que é através desses suportes, desses 

movimentos e vestígios deixados pelo sujeito, como o esboço, que se resulta e se 

compõem por outras linguagens, acarretando então, a auxiliação da futura obra ou o 

desenvolvimento da obra desse sujeito criador. Analisar o mundo é uma forma de 

absorver informações, que assim, são processadas, adquirindo novas formas de 

organização. De modo geral, a percepção artística do sujeito pode ser voltada a essa 

obtenção de informações e conhecimento, para serem transformadas em nome das novas 

realidades em construção, ou seja, conhecer o mundo e ressignificá-lo. O artista suprido 

com suas necessidades de informações pode, agora, fazer contato com sua matéria 

prima. Como dito antes, a autora coloca o ato criativo em perspectivas variadas, como 

um processo para a obtenção de uma futura concretização de um projeto ou obra poética. 

Como sendo um processo, ele é feito por fragmentos, princípios que vão sendo 

esclarecidos e definidos com o decorrer dessa execução, nesse decorrer do percurso 
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criador, o artista gera a compreensão do seu projeto, levando-o ao conhecimento de si 

mesmo, como um reflexo, um espelho do seu próprio processo criativo.   

Fayga Ostrower (2010) analisa os processos criativos, mais precisamente o criar, 

sendo algo essencial ligado ao homem e a realização dessas formas de criação como 

uma necessidade. Para OSTROWER o ato criador abarca a capacidade de compreender, 

assim sendo, o homem de estabelecer relações com diversos acontecimentos à sua volta 

e dentro dele mesmos. Isso acarreta, ao criar, uma forma e estabelece significados aos 

fenômenos que nos ocorrem, salienta que  

em cada ato nosso, no exercê-lo, no compreendê-lo e no compreender-nos 

dentro dele, transparece a projeção de nossa ordem interior. Constitui uma 

maneira específica de focalizar e de interpretar os fenômenos, sempre em 

busca de significados (OSTROWER, 2010, p. 9).  

Segundo OSTROWER na integração do sensível, do cultural e do consciente se 

fundamentam os comportamentos criativos do homem. Primeiramente, a autora se 

coloca em uma posição mais global sobre a criatividade, dizendo que a sensibilidade 

não é uma característica especifica apenas de artistas ou alguns privilegiados, mas a 

todos os sujeitos. E salienta o significado de sensibilidade 

 baseada numa disposição elementar, num permanente estado de 

excitabilidade sensorial, a sensibilidade é uma porta de entrada das 

sensações. Representa uma abertura constante ao mundo e nos liga de modo 

imediato ao acontecer em torno de nós (OSTROWER, 2010, p. 12).  

Segundo a autora, uma parte da sensibilidade permanece no inconsciente e a 

outra parte, chega ao nosso conhecimento. Chegando em formas organizadas, isto é, 

designando a nossa percepção e diz “a percepção é a elaboração mental das sensações.” 

E ressalta: 

A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender, 

porquanto corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria uma 

barreira entre o que percebemos e o que não percebemos. Articula o mundo 

que nos atinge, o mundo que chegamos a conhecer e dentro do qual nós nos 

conhecemos. Articula o nosso ser dentro do não-ser (p. 13). 

Nessas posições e ordenações dos elementos sensíveis organizam-se os níveis do 

consciente. Ela permite que ao absorver os elementos do mundo, o homem absorve 

também o ato de absorção. Permitindo que absorvendo, o homem compreenda. 

Compreendendo conscientemente da sua existência como individuo o homem não deixa 

de conscientizar-se também da sua existência social. O jeito de sentir e de pensar os 

fenômenos, de vivenciar, as possíveis conquistas e possíveis insucessos, tudo irá se 

moldar conforme os hábitos particulares de determinado contexto social que o sujeito se 

insere, ou seja, seus valores culturais afetam em suas ações e, Ostrower salienta, 

“representando a individualidade subjetiva de cada um, a consciência representa sua 
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cultura” (p.16).  Assim sendo, no momento em que o sujeito se percebe ele também se 

questiona, se interroga, levando-o a compreensão e a interpretação dos fatos, nessa 

tradução, os valores culturais se sobrepõem aos fenômenos acontecidos. Esclarecendo a 

integração do ser sensível-cultural-consciente Ostrower diz, “a cultura orienta o ser 

sensível ao mesmo tempo em que orienta o ser consciente” (p.13). E a respeito da 

sensibilidade completa,  

torna-se ela mesma faculdade criativa, pois incorpora um princípio 

configurador seletivo. Nessa integração que se dá de potencialidades 

individuais com possibilidades culturais, a criatividade não seria então senão 

a própria sensibilidade. O criativo do homem se daria ao nível do sensível”.  

(OSTROWER, 2010, p.17) 

Nessa circunstância do ser consciente-sensível-cultural para qualquer atividade 

em si, poderia tornar-se um criar. Com relação ao momento em que o sujeito se percebe, 

ele faz interligações e associações, e para esta, há coerência, compõe a essência do 

mundo imaginativo. As associações geram um mundo experimental, interligando 

sentimentos e ideias, pensar e agir, associando o espaço aos objetos, ou ao contrário, 

manipular e associar tudo mentalmente, o que da a amplitude à imaginação. Deste modo, 

as associações podem se ligar à fala, pois, muito do que imaginamos é verbal ou virará a 

ser verbal, mas o falar e o pensar só se tornam possíveis dentro de uma língua 

estabelecida. Assim sendo, a língua está inserida dentro de uma cultura, OSTROWER 

salienta que “cada um de nós pensa e imagina dentro dos termos de sua língua, isto é, 

dentro das propostas de sua cultura”. Para OSTROWER usamos palavras para servirem 

de mediadores para nosso consciente e para o mundo. Quando a palavra é falada, ela é 

carregada de conteúdos valorativos, assim sendo, o objeto se torna presente como em 

todo processo de imaginação, gera um deslocamento do real físico de um objeto para o 

real da ideia do objeto. Desta maneira, a palavra torna-se um representar das coisas para 

o homem, uma unidade de significação, funcionam como símbolos e signos. Neste 

representar ele converte as palavras em pensamentos e sonhos, duas vertentes essenciais 

para o nosso consciente. Com palavras forma-se uma realidade nova e com a língua 

vivenciamos experiências coletivas, e nesse sentido a língua é criação cultural. 

OSTROWER salienta, “as línguas são criação cultural... constituem o ambiente humano 

que age sobre o indivíduo, o qual por sua vez atua sobre o ambiente” e ressalta, “o 

potencial natural da língua, cada indivíduo o realiza num dado contexto cultural. Molda 

sua experiência pessoal nas relações culturais possíveis” (p. 23). Veremos como essa 

criação cultural se realiza no próximo capítulo.   
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3 ANÁLISE 

Para refletir sobre aspectos da identidade fronteiriça, foram aplicados dois 

questionários por e-mail ao poeta Fabián Severo. A primeira pergunta que realizei ao 

poeta foi “Quando começou a escrever?”. Severo responde que começou a escrever 

quando se mudou para Montevidéu e começou a frequentar oficinas literárias e eventos 

literários. Em seguida, o escrever foi se transformando em uma de suas principais 

atividades e responde: 

Lo hacía como un pasatiempo, aún no se había transformado en una 

necesidad física-emocional. Descubrí que necesitaba de la escritura para 

poder existir, para no morirme de tristeza, para acercar el mundo que había 

dejado en la frontera, para darle forma a esos sonidos y silencios que escucho 

en mi cabeza. 

Com relação a esse deslocamento geográfico do poeta, debatemos no primeiro 

capítulo a respeito da mobilidade linguística e literária estarem relacionadas com outros 

conceitos, neste caso da pesquisa, com o “exilio”. Assim sendo, essa narrativa em 

portunhol é frequentemente uma necessidade do poeta. Para P. Vidal, o exilio é mais 

que um tema, “é uma maneira diferenciada de sentir a realidade, e, consequentemente, a 

linguagem”. Isso leva sujeitos a tornarem-se escritores após uma experiência de 

mobilidade, de exílio e, até mesmo, a começar a produzir a escrita em uma segunda 

língua ou a criar uma língua própria de determinada região, como acontece com o poeta 

aqui analisado. 

De acordo com o livro das mobilidades culturais, no tempo contemporâneo é 

necessário ser repensado as sensações de pertencimento e a necessidade do sujeito se 

desprender de certos espaços, ou seja, convidar os agentes sociais a se deslocarem para 

terrenos menos previstos, para a finalização de novas formas de comunicação. Desta 

maneira, o deslocamento ocorreu da fronteira para a capital do Uruguay. Através do 

aporte teórico de Porto, vimos que as circulações urbanas favoreceram a imaginação, 

pois através das trocas sejam elas visuais e sensoriais, as cidades invocaram todos os 

sentidos para o poeta, com seus cheiros específicos, barulhos e ruídos peculiares e, 

apelos visuais de determinado espaço. Assim sendo, o ato de deslocamento favoreceu a 

reflexão, a retomada de consciência da sua identidade, as questões de alteridade e do seu 

entendimento de ser com o mundo. Essas experiências afetam nossas identidades, na 

medida em que forçosamente velhas identificações do sujeito deem lugar a novas. 

Todas as perdas do exilado podem ser transformadas em material narrativo, de escrita. 

Assim sendo, “Qualquer tipo de deslocamento provoca um desconforto linguístico e 
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geográfico, que certamente afeta o sujeito e qualquer escrita produzida por ele” 

(NINA
13

 apud BRISOLARA, 2010, p.290). 

A segunda pergunta aplicada ao poeta foi sobre “Quando a fronteira começou a 

aparecer como tema nas suas poesias?”. Severo responde que começou a escrever 

quando se muda para Montevidéu e ressalta, “Comencé a sentir saudade de mi tierra. 

Extrañaba a mis vecinos, mis calles, sus sonidos, sus olores... La Literatura me ayuda a 

volver a mi tierra.  La escritura es una forma de volver, vuelvo en verso”. Voltando ao 

conceito de parotopia, de Maingueneau, citado por Brisolara, convém lembrar que a 

localização paratópica do escritor é sempre um limite entre dois lugares e um espaço 

necessário para a criação individual. Assim sendo, após sua mudança para Montevideo-

UY, o poeta encontrou sua própria forma de escrever, nesta condição de escritor que 

“perdeu” ou precisou “deixar” a fronteira, construiu sua própria linguagem através do 

portunhol, onde não há regras estabelecidas. Desta forma, a literatura ajudando-o a 

voltar para suas raízes. E acredito que mais do que isso, é colocar o portunhol aqui 

analisado como uma criação cultural dessa região, com características delicadas na 

análise, pois, acredito que quem não seja nascido na fronteira pode vir a compreender 

esse contexto de outra forma, portanto, a análise deve ser feita por processos para a 

pesquisa não tomar caminhos distintos e contrários.  

 Na terceira questão lhe perguntei se só escrevia em portunhol. Diante disso, 

respondeu que escreve em espanhol, portunhol e português. E em geral, o tema, o tom e 

ritmo dizem em que língua ele escreve. Há certos temas que só escreve em portunhol e 

diz, “Por poner un ejemplo, la directora de una obra de teatro me pidió poemas para sus 

personajes sobre ciertos temas, tenían que ser en español. Entonces, primero los escribir 

en portuñol y luego hice la traducción al español”. Ou seja, a identidade de Severo se 

transmutando e se desvelando pelos mesmos processos que a literatura já passou e passa 

por conta da nacionalidade dos autores nos momentos contemporâneos, por conta das 

mobilidades linguísticas dos próprios autores que existe dentro da literatura.  

Na quarta questão, lhe pergunto “como é a recepção das suas produções? como 

sua poesia é recebida na universidade?”. Como qualquer produção, Fabián diz que 

recebe mensagens de pessoas que adoram os livros e outras que detestam. Ele recebe 

muitos elogios e muitas críticas por querer recriar sua língua materna em versos e diz, 

“Tengo derecho a usar mi lengua materna como material criativo”. Desta maneira fica 
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claro que Severo entende o portunhol como sua língua materna. No capitulo 1, no 

discorrido sobre Mobilidade Linguística, associamos identidade com língua, como um 

sentimento de pertencimento, considerando nossa língua materna como língua de nossa 

identidade na medida em que é através dela que nossa identidade é construída, assim 

como disse Anzaldúa, citada por Brisolara “somos nossas línguas”. 

Sobre a recepção da universidade não sabe como é e tem a impressão de que 

dentro da academia as águas também estão divididas, dessa maneira completa a resposta, 

“Recuerdo a una profesora de la universidad que decía que no estaba de acuerdo con lo 

que yo “hacía” en mis poemas”. Desta forma, o sujeito que escreve é um sujeito 

oscilante que tenta tornar sua linguagem fazendo de seu processo de escrita, seu 

caminho, sua história. Como dito no primeiro capitulo, sobre mobilidade cultural, os 

escritores que estão nessas condições da mobilidade linguística, para eles não seria uma 

opção, mas a própria razão de suas narrativas e da sua escrita. Na quinta questão feita ao 

poeta, lhe contextualizei que não sou nascida na fronteira, mas como moradora há 

quatro anos, vejo que essa experiência como um momento de “exilio” e sinto que a 

fronteira também trouxe sentimentos dúbios de pertencimento. Gerando um sentimento 

introspectivo, justamente por estar nesse posicionamento entre dois países e por ser tão 

distante dos grandes centros do nosso país. Com essa vivência fronteiriça, consegui 

compreender melhor a minha própria identidade e acredito que minha percepção tenha 

se apurado e meu processo criativo tenha se expandido, justamente por essa questão de 

“exilio”. Se não estivesse neste contexto, minha produção seria outra. Compreendendo 

o contexto em que se está inserido como de suma importância. Compreendendo o 

espaço, podemos trazer reflexões à nossa própria identidade, e a retomada de 

consciência de si e do outro. Com relação aos meus processos, perguntei a Severo 

“como são seus processos criativos?”. Diz que tudo começa com murmúrios, sons e 

silêncios que escuta em sua cabeça. O poeta Juan Gelman chama essas vozes de 

“obsessões”, Fabián diz que se parece com ele, pois, esses sons já não os deixam 

descansar e completa, “debo escucharlos, intentar transformarlos en palabras que se 

parezcan a eso que escucho. Esa es una primera etapa, que me lleva mucho tiempo. Mi 

proceso creativo comienza dentro de mi cabeza”. Assim sendo, acredita que quando 

encontra uma forma que permita expressar isso que ele escuta, tenta colocar esses sons 

na folha, escrevendo primeiro a mão. 

 Como citado no segundo capítulo sobre Processos Criativos, Fayga Ostrower 

traz os conceitos de ser consciente-sensível-cultural para qualquer atividade em si 
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poderia tornar-se um criar. Com relação ao momento em que o sujeito se percebe, ele 

faz interligações e associações, e para esta, compõe a essência do mundo imaginativo. 

As associações geram um mundo experimental, interligando sentimentos e ideias, 

pensar e agir, associando os espaços aos objetos, ou ao contrário. Ou seja, o poeta a 

partir de um momento que se entende no espaço, começa fazer associações tudo 

mentalmente, dando amplitude à sua imaginação. Deste modo, o pensar, o falar e o 

escrever só se tornam possíveis dentro de uma língua estabelecida. No espaço 

fronteiriço, com a presença das duas línguas, surge uma terceira, Severo continua 

explicando que é difícil descobrir o desenho da palavra que se pareça com o som que ele 

escuta, justamente porque esses sons são uma mescla de português e espanhol, e ressalta 

“¿Qué ortografía debo utilizar para representar esos sonidos? ¿Qué gramática? ¿Qué 

reglas? Si mi personaje dice „mano‟ en portuñol, ¿cómo lo escribo? “¿mano? ¿mão? 

¿maun? ¿maum?”. Entonces, decido inventar mi propio recorrido, crear una escritura 

que sea una frontera”. E completa, depois que os sons são transformados em texto 

parecido com que ele escuta, os reescreve, até atingirem formas semelhantes. Desta 

maneira, os sons começam a ser silenciados e diz: 

Existe un punto donde los sonidos se encuentran con el dibujo de las 

palabras en el papel, y nace el poema o el relato o el cuento o la novela... Así 

dibujo los sonidos de mi cabeza. Pero ya comienzo a escuchar otros, nuevos, 

inéditos, tan fuertes como los anteriores, exigiéndome que los escuche, que 

dedique mi tiempo a dibujarlos. 

Severo diz, que isso não quer dizer que ele escreve só em portunhol, às vezes os 

sons vem em espanhol ou em português e responde “Esa es una de las maravillas que 

me ha dado la frontera, que puedo escribir en español, portugués o portuñol… Puedo ser 

o no ser, puedo ser uno y varios, como cualquier persona”. 

Miña lingua le saca la lengua al diccionario 

baila una cumbia incima dus mapa 

y hace con la túnica y la moña una cometa 

para voar, libre y solta por el cielo. 

Artiga tiene una lengua sin dueño (SEVERO, 2014) 

 

Na sexta questão, comentei sobre seu primeiro verso do livro “Viento de Nadie” 

que diz, “Queim noum cuñese a frontera no sabe ló ques la soledá”. Quisemos 

compreender porque a fronteira gerava solidão.  O poeta me responde que a realidade (a 

fronteira) é somente um ponto de partida, tudo que se escreve é ficção é imaginação. A 

fronteira presente em seus textos não é a fronteira que existe na realidade e completa 
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dizendo que não sabe como é a fronteira da realidade.  “La “frontera” presente en mis 

textos no es la “frontera” que existe en la realidad (no sé cómo es la frontera en 

realidad). Es una creación ficticia, es la frontera que imagino... Esa frontera que 

imagino, que recuerdo (el recuerdo también es una ficción, nadie recuerda los hechos tal 

como fueron, siempre imagina ese pasado), esa frontera imaginada/recordada es un 

paisaje de la soledad”. 

Mis día se vaum secando como chicharras. 

Al final de mi caye, 

um sol menos 

para entibiar us recuerdo. 

La soledá 

es noum incontrar palabras 

para yorar.(SEVERO, 2013) 

 

De acordo com o subtítulo Memória e Imaginário do primeiro capitulo aqui 

estudado, Cecilia Almeida Salles nos oferece os conceitos da memória. Dessa forma, a 

autora nos mostra como a invenção literária é de fato, uma função da memória. O 

sujeito ao criar uma poética, faz “jogos com a realidade”, a realidade externa a obra e 

verifica-se a vontade em se acreditar no imaginário.  Dessa maneira, alguma verdade 

está contida na invenção literária que se difunde e relaciona à identificação da obra ao 

leitor, do que ao próprio criador, autor da obra. Assim, sendo uma realidade criada pela 

imaginação, vista como um ato criador da memória.  

E essa solidão gerada nele se organiza através dos processos no qual a memória 

se ordena, ou seja, é de recordar em sua memória as lembranças deixadas na fronteira. 

Que a meu ver, por ser uma região extrema, gerou um sentimento de solidão em mim, 

por isso, a designação da pergunta, que como Salles afirma, tem mais haver com o leitor 

do que com o próprio autor, neste caso, com ambos, só que em perspectivas variadas.  

Para finalizar o questionário perguntei ao Fabian sobre sua visão sobre a 

fronteira, “qual é o sentimento de ser fronteiriço e escritor? A fronteira trás perspectivas 

de sentimentos dúbios? Existe um não pertencimento ou o duplo pertencimento de 

identidades entre a linha divisória?”.  

Severo responde de uma forma poética que não sabe o que é a fronteira. Talvez a 

fronteira seja vários lugares. Uma forma de olhar, um lugar onde os mapas se pegam e 
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se despegam ou um estuário onde a água doce do rio se mescla com a água salgada do 

mar e completa,  

allí crecen especies que no crecen en otros lugares, los fronterizos somos esas 

especies. Tal vez la frontera no sea...Nosotros, los “frontera”, vemos que los 

conceptos se desarman, que lo que algunos llaman “patria”, “país”, “nación”, 

“idioma”, “cultura”, no significa lo mismo para nosotros. Como dice el poeta. 

“si me preguntan ¿qué es mi patria?, diré no sé.   

 

O poeta diz que os fronteiriços, são de lá e de cá. Às vezes, não sabem de onde 

são, mas que sentem essa mescla e sentem “fronteiramente” as coisas. Assim sendo, seu 

poema “nos semo da frontera” justifica essas percepções do poeta: 

Todos nos semo da frontera  

como eses pásaro avuando de la pra qui  

cantando um idioma que todos intenden 

 

Viemo da frontera 

vamo pra frontera 

como us avó y nuestros hijo 

cumento el pan que u diabo amasó 

sofrendo neste fin de mundo. 

 

Nosotro semo la frontera 

más que cualqué rio 

más que calqueier puente  

(SEVERO, 2014) 

 

Sobre ser fronteiriço e escritor Fabián relata que não é apenas a forma que como 

ele escreve que ele quer atrair a atenção das pessoas. O que o poeta deseja é um 

caminho certo para se comunicar. A literatura é uma forma de se comunicar. 

Concluindo seu pensamento sobre a fronteira e a identidade fronteriça ressalta:  

Creo, humildemente, con mi visión fragmentada de las cosas, que la 

frontera genera una identidad distinta, una subjetividad diferente, una 

psicología nueva, que es mezcla de lo que el imaginario colectivo llama 

“identidad brasileña y uruguaya”. Esa identidad fronteriza (debemos tener 

cuidado con las definiciones porque una de las características de la frontera 

es que los conceptos se vuelven líquidos, inasibles, es una mistura, es un 

estuario. La identidad fronteriza puede ser única y múltiple al mismo tiempo, 

y por eso es considerada un problema por ciertos centros de poder que 

quieren construir discursos hegemónicos...Los “frontera” no somos una 

definición porque los conceptos son muy pequeños para representarnos, están 
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muy cerrados, les falta aire. A veces, la gente que no es de la frontera no nos 

puede entender, porque quieren encerrarnos en una definción y nosotros 

siempre nos escapamos.  En un mundo donde todo debe ser conceptualizado, 

los “frontera” somos un problema”.  
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CONCLUSÃO 

A partir dos estudos realizados e de acordo com as experiências que pude 

vivenciar no espaço da fronteira, acredito que seja de suma importância debater e trazer 

a reflexão sobre a identidade fronteiriça e sobre a própria apropriação da linguagem. 

Além disso, quis apresentar, neste estudo, o portunhol como uma criação cultural 

especifica dessa região, carregada de unicidade e multiplicidade em sua forma. Busquei 

entender como um sujeito nascido nessas condições da mobilidade pode se situar com o 

meio, compreendendo sua identidade e seu processo criativo. 

No começo da pesquisa, meu foco consistia em analisar se realmente existia um 

duplo pertencimento de identidade na poética do sujeito criador, como se as vivências 

da circulação fronteiriça pudesse interferir em seu sentimento, deixando-o com um 

pertencimento dúbio.  

Quando associamos linguagem e identidade, com o sentimento de pertencimento, 

consideramos nossa língua materna como língua da nossa identidade, pois, é através 

dela que nossa identidade é construída. Assim sendo, vimos nessa pesquisa que Fabián 

Severo considera o portunhol sua língua materna, ou seja, a língua essencial dessa 

região, sua própria cultura. Vimos também que os escritos do poeta fazem parte da sua 

memória, fruto da sua imaginação de não ser mais residente da fronteira. 

Como uma lógica aqui proposta, são formas de percepções variadas, visões de 

mundo diferentes. Acreditamos que essa percepção do duplo pertencimento seria por 

não fazer parte dessa realidade fronteiriça, porque também estou passando pela mesma 

experiência que o poeta aqui analisado, assim sendo, a condição de “exílio”, enxergando 

a realidade de outra maneira, causando incertezas identitárias, aguçando minha 

imaginação, aumentando minha percepção e visões de mundo. Compreendendo assim, 

duas culturas, o outro ou “nosotros”.  

Retomando a pergunta que fiz no primeiro capítulo, “Esse pertencimento móvel 

de poder trafegar nesses países, o faz diferente? E a mobilidade fronteiriça é uma 

essência particular?” Acreditamos que sim, que seja um privilégio ser fronteiriço e 

vivenciar essa experiência da mobilidade, das trocas, da sua linguagem como forma de 

comunicação onde todos se entendem através do dialeto. Acredito também que deva 

haver percepção e sensibilidade para compreender, associando suas formas e aproveitar 
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a imaginação que esse lugar pode trazer. A fronteira é mais do que um marco simbólico, 

não é um duplo pertencimento, é uma identidade distinta. 

Por fim, é de suma importância o produtor cultural compreender qual é o 

caminho que o sujeito criador percorre para a conclusão da sua poética e da sua obra. 

Deste modo, a fronteira e a identidade fronteiriça são complexas e para usar palavras 

certas, devemos ser bem delicados com afirmações adiantadas, qualquer “definição” 

para essa região seria insuficiente e escassa, seria “separá-las” imaginariamente do 

mapa, seria destituir seu marco simbólico, que tanto separa, quanto une, resultando 

nessa mescla que é a identidade dessa região do pampa. Antes de chegar ao espaço aqui 

estudado, já existia, em mim, um imaginário do que seria encontrado. Haveria realmente 

uma separação? Quando me percebi nesse espaço, fiz associações entre sentimentos e 

ideias, mas mesmo assim, meu imaginário não compreendia muito bem, e as respostas 

vieram através de versos e cores, foi uma realidade experimental, assim como essa 

pesquisa. E como Fabián Severo, também não sei o que é a fronteira, talvez a fronteira 

seja vários lugares que não podemos distinguir, podemos apenas nos comprometer em 

falar sobre os dotes sensórios que ela pode nos trazer. 
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